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Fra redaktionen
Af Anders Thorup
Hedebølgen er i skrivende
stund over os. Nogle er glade
for det, andre knap så glade –
der skrives om klimaforandringer – vi kunne bare ønske lidt
forandringer.
En veloverstået Heartland Festival på Egeskov nød godt af
de høje temperaturer, og gæsterne havde 3 dage i noget
der lignede paradis. Ingen tvivl
om, at man med Heartland har
fundet et koncept, som virkelig
har slået an. Festivalen voksede i år til 18.000 gæster og frivillige indenfor ”dørene,” og
naturligvis gav det nogle problemer af rent praktisk karakter,
men tilsyneladende er alt gået
godt, da man havde udvidet
pladsen nogenlunde tilsvarende. Der var inddraget væsentligt større arealer, sat mange
flere toiletvogne op og indrettet
mange flere madsteder, så det
var stadig til at komme til uden
at skulle vente i timevis (bortset
fra den betalte parkering den
første dag angiveligt p.g.a. ITproblemer).
Successen skyldes ikke mindst
de mange frivillige, som er nødvendige for successen. Mange
hjalp her fra Kværndrups 2 store idrætsforeninger og fra Trunderup Friskole – uden disse
frivillige kræfter, og mange,
Priser for annoncer
⅟₈ side: 1.600 kr. ex. moms,
¼ side 3.000 kr. ex. moms,
½ side 5.500 kr. ex. moms,
⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.
Priserne er for 5 numre årligt,
husstandsomdelt til ca. 1200
husstande.
Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad.

mange flere fra foreninger i hele vores store kommune -, ingen festival, og dette uanset
vejret!
Men som ved alt andet frivilligt
arbejde får man også meget
tilbage. Heartland-frivillige skulle i år arbejde 10-20 timer afhængig af, om det var før, under eller efter festivalen. Til
gengæld får man armbåndet,
der giver adgang til koncerter
og mange andre gode tilbud på
festivalpladsen. Så alle hjælperne har naturligvis fået en
masse oplevelser under festivalen. Herudover får den forening
hjælperne kommer fra et beløb.
Det luner jo i mange slunkne
foreningskasser.
Mange frivillige var i aktion i
forbindelse med den netop afsluttede Kværndrupuge. De frivillige kræfter, der i samarbejde
får stablet noget på benene,
oplever en stor tilfredsstillelse,
når et projekt er afsluttet med
succes. For 10. år har en flok af
frivillige organiseret Kværndrup
Ugen og til stor glæde for os,
møder folk op til de forskellige
arrangementer i løbet af ugen.
Men det er nok et indtryk, at
besøgstallet er stagneret, måske endda gået lidt tilbage, og
man må også sige, at koncepForsidelogo:
Rentegnet af NIMA

Forsidebillede: Edvin og Poul
som kompetente guider på
rundturen i Kværndrup - i år
som mange andre års uge 19.
Fotograf: Anne Sloth
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tet fra for 10 år siden ikke har
udviklet sig. Men om det er
grunden, eller stagnationen
skyldes, at Kværndrup Ugen
faldt sammen med Kr. Himmelfarts-ferien er vældig svært at
sige.
Heartland festivalen har udviklet sig fra starten for 3 år siden
til i år: 6.000 deltagere/12.000
deltagere/ 18.000 deltagere
med tilsvarende stigning i tilbud
af enhver art, faciliteter og
plads. Man har evalueret og
drøftet strategier og forbedret
sig år for år.
Det er nok også en god idé,
hvis Kværndrup Ugen efter 10
år evaluerer sig selv skarpt,
fornyer og udvikler sig, så ugen

ikke går i stå. Fundamentet er
lagt, og glædeligt er det, at styregruppen har meldt ud, at
Kværndrup Ugen fortsætter.
Det ville være dejligt, hvis vi
kunne finde nogle aktiviteter,
som også ville trække børnefamilierne og andre yngre borgere af huse. Til mange af arrangementerne er det hovedsagelig ældre, som ikke er så aktive
på arbejdsmarkedet, der har
mulighed for at deltage.
I kraft af, at Heartland-arrangørerne er professionelle folk,
spørger de hjælpere og gæster
om, hvad de synes om forholdene på festivalen og beder
om forbedringsforslag.

Styregruppen for Kværndrupugen har repræsentanter fra
forskellige foreninger i Kværndrup, så der er mulighed for at
give input til styregruppen. Styregruppen vil med kyshånd tage imod ethvert forslag fra os
borgere, ligesom styregruppen
er åben for alle nye medlemmer. Måske skulle Styregruppen overveje en lille spørgeundersøgelse i næste nummer af
5772.Kværndrup: ”Hvilke arrangementer skulle der være for at
DU ville deltage i Kværndrup
Ugen, og hvornår skulle de ligge?”

Pussy Riots, Heartland
Merete og Herdis, Kværndrup-revyen

Byvandring i Kværndrup Ugen.
”Folkevandring” til Heartland

Foto: Anne Sloth
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Ny Infoskærm i Hallen
Af Frank Andersen, Kværndrup.info

Så kom den endeligt på plads, den nye INFO-skærm i Kværndrup Hallen
Skærmen er en kopi af den
skærm, der i flere år har været
opsat i Super Brugsen, og det
er til dels også de samme oplysninger, der kommer til at være på de to skærme. Dog er der
en oplagt mulighed for at lave
oplysning om de aktiviteter der
sker primært i hallen.
Skærmen er kommet på plads
med økonomisk hjælp fra BierParty, Kværndrup.Info, samt
Landet på Midtfyn.
På sigt håber vi, at der kommer
indtil flere sider på INFOskærmen omkring de idrætsaktiviteter, der afholdes i hallen,
men det er selvfølgelig helt op
til de klubber/foreninger der benytter hallen. Vi har allerede
rettet henvendelse til halbestyrelsen om information omkring

udvikling af hallen, og en kontakt til de foreninger, der benytter hallen vil komme i løbet af
kort tid.
Hvem kan så få noget på skærmen? - Det kan alle, der har
noget at berette, eneste undtagelse er direkte firmarelateret
reklame. Men holder du åbent

De heldige vindere af lodtrækningen
af gavekort til Super Brugsen
Af Sarah Andersen, Kværndrup Borger- og Erhvervsforening
Vi har fået en kæmpe opbakning fra borgerne til
medlemskab i vores forening.
Derfor har vi valgt at trække 5 vindere.
Gevinsten er:
5 gavekort til Super Brugsen à 200,00 kr.
De heldige vindere er:
Kim Poulsen, Bøjdenvejen 14.
Kaj og Bitten Møller, Krusemyntevænget 5
Jette Simonsen, Nyborgvej 21
Edvin Larsen, Safranvænget 4
John og Hanne Hansen, Ternevænget 9
Gevinsterne vil blive leveret til vindernes adresser.
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hus, loppemarked, eller har du
en aktivitet, du gerne vil invitere
til, er INFO-skærmen et oplagt
valg.
Send dit indlæg til:
lysavisen@kvaerndrup.info
Mangler du hjælp til opsætning,
klarer vi også det!

SOGNEROD

Fodboldturen til Korsika 2018
Af Olav Engholm
I begyndelsen af maj rejste en gruppe i ”supermasters” regi igen afsted på den årlige fodboldtur til udlandet. Siden starten på disse rejser i 2001, har vi tidligere besøgt følgende destinationer: Bergamo, Lissabon, 2 x Malaga, Barcelona, Madrid, Firenze, Rom, Napoli, Malta, Mallorca,
Sicilien, Cascais (Portugal).
ter opkørsel i tre minibusser til
målstart i bjergene cyklede vi så
57 km tilbage til Ìle Rousse med
ledsagervogn for og bag. Topfarten blev mål til 49,5 km/t. Turen indeholdt 8 etaper med indlagt frokostpause og frisk kildevand, hvor en korsikansk pølseplatte blev indtaget. En fantastisk nedkørsel, hvor vi virkelig
fornemmede
naturen
og
”duften” af Korsika. En tur, hvor
mange prøvede personlige
grænser af.
Tirsdag: Sejltur fra Calvi til
Scandola Naturreservat, som er
på Unesco’s Verdensarvsliste.
En helt enestående oplevelse,

Turene tilrettelægges ud fra
konceptet med ønske om social samvær på tværs af aldersgrupperne baseret på oplevelser i besøgsområdet. Nøgleord
til turene er: Direkte fly, godt
hotel med pool, mulighed for
sportsaktiviteter, kort afstand til
havet, fine temperaturer, lille
hyggelig by, kulturelle mål i
nærheden, fodboldkamp mod
et lokal hold og kvalificeret
egentid.
Turen i uge 19 gik til skønhedens ø-Korsika, som ligger kun
ca. 2 timer med fly fra CPH. Vi
boede i Ìle Rousse – en lille
perle på det nordvestlige Korsika med navn efter de røde klippeformationer. Selskabet bestod i år af 21 forventningsfulde
deltagere både damer og herrer, som til fulde fik forventningerne til øen indfriet. Efter en

vellykket ankomst til vores hotel lørdag ”arbejdede” vi efter
nedenstående ugeprogram:
Lørdag: Udrejse og indkvartering.
Mandag: Cykeltur. Vi havde
købt en pakkeløsning med lejede cykler (mountainbikes). Ef-
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hvor vi sejlede ind og ud mellem de meget smukke klippeformationer.
Onsdag: Vandretur ca. 8,5 km
op til en lille by San Antonino.
Derfra videre i lejet bus til vinsmagning på vinslottet Domaine Orsini, som ligger lige syd
for Calvi.
Torsdag: Egentid med tennis og
fodtennis, shopping, vandreture

på egen hånd i de nærliggende
bjerge. Fodboldkamp på byens
stadion om aftenen. Fodboldkampen blev vundet af F.B. Ìle
Rousse med 4-1. Det kunne
have gået meget værre. Efter
fodboldkampen stod den på
pizza.
Fredag: Egentid med hygge til
forskellige aktiviteter bl.a. fodtennis, tennis, badning, tog- og

gåture i området.
Lørdag: Hjemrejse formiddag.
Også denne tur vil blive husket
for en af de helt store positive
oplevelser både på fodboldbanen, seværdigheder, den storslåede natur, det sociale samvær om aftenen, som fungerede perfekt på tværs af aldersgrupperne.

Udflugt til Egeskov
Af Gitte Jansen, medlem af styregruppen, De frivillige i Kværndrup

Søndag 13/5 var alle flygtninge i Kværndrup inviteret en tur til Egeskov
Vi mødtes ved indgangen kl. 11
og 33 flygtninge var mødt op
sammen med 8 frivillige. Mange
havde mad og drikkelse med,
så de kunne være på Egeskov
hele dagen.
Det blev en dejlig dag både for
store og små. Der blev leget,
cyklet, rutsjet og klatret i tree
top walking og spist. Der var
masser af tid til hygge, samvær
og til at få snakket sammen og
møde nye mennesker.
Tak fra alle til Egeskov for en
dejlig dag.
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HardSoft Support
Tekst og foto: Kaare Paludan
En af bladets første og faste annoncører er HardSoft Support, som i Erhvervsstyrelsen er registreret som enkeltmandsvirksomhed. 5772.Kværndrup besøgte Thomas Bang Christensen en
solrig fredag eftermiddag i slutningen af maj.
Den første, der byder Deres
udsendte velkommen ved havelågen ind til det gule bindingsværkshus i Trunderup, er
en køn flatcoated retriever.
Godt bænket et skyggefuldt
sted i haven med et krus kaffe i
den ene hånd og næsten konstant hovedet af en kælen
hund i den anden, går jeg lige
til benet, da jeg spøger Thomas, om ikke hjemmesiden til
hans web-shop er lidt uddateret - jeg mener: Hvem køber
dog mønttutter i vort gennemdigitaliserede og pengeløse samfund?
”Det er en af butikkens bedst
sælgende artikler,” siger Thomas med et skævt smil og for
ligesom at understrege min fejltolkning af virkeligheden, ringer
en kunde ti minutter senere og
aftaler at hente et parti mønttutter.
Jeg spørger så om hans annonce i bladet har givet kunder.
”Det har egentlig aldrig været
meningen,” svarer Thomas.
”Jeg har nogle få faste kunder i
Kværndrup og omegn, men
ellers forsøger jeg hele tiden at
have et spredt og varieret kundegrundlag over hele øen. Annoncen var fra starten ment
som en støtte til et godt lokalt
initiativ.”
At Thomas er engageret i det
lokale fremgår også af, at han
er medlem af bestyrelsen for
Kværndrup
Forsamlingshus,
hvor han er kasserer. Han er
Kværndrups delegerede i Fynske Forsamlingshuse, som har
udpeget ham til det fynske sæde i bestyrelsen for Landsforeningen Danske Forsamlings-

Thomas og hans tro følgesvend Elliot
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huse, hvor han (selvfølgelig)
også er medlem af IT-udvalget.
Det stod ingen steder skrevet,
at Thomas skulle være ITekspert, idet han som ganske
ung startede på en landbrugsuddannelse. Den kurs blev
imidlertid sat på fuldt stop, da
Thomas som kun 17-årig kom
ud for en alvorlig ulykke, der
gør at han stadig den dag i dag
slås med rygsmerter.
Han begyndte derfor at køre
lastbil og havde en del gode år i
det erhverv, indtil der også der
kom for mange hårde løft og
træk. Det var så alligevel den
vej der førte til IT - eller EDB,
som det hed der i sidste halvdel
af 90’erne.
Der kom nemlig mere og mere
digital styring - og kontrol - i
transportsektoren. Det var i den
udvikling at HardSoft Support
blev til. Thomas fortæller frit fra
leveren, at det var i de hektiske
år, at han gjorde den fejl at hente omtrent hele indtjeningen
hos én stor kunde. I 2008 var
det slut. Kunden gik konkurs og
var lige ved at tage Thomas’
forretning med sig i faldet.
Det tog et par magre og hårde
år at komme på benene igen,
og nu kører forretningen fornuftigt. ”Men man skal være lidt af
en énmandshær,” understreger
Thomas, ”der er kun mig til at
holde øje med det hele. For et
par år siden var der nogen, der
svindlede min web-shop for et
par hundrede tusind med falske
kreditkort.”
Telefonen ringer igen. Jeg kan
forstå af samtalen, at Thomas
afviser at hjælpe en kunde med
et problem. ”Der er mange opgaver, jeg siger nej til,” forklarer
han. ”Ham, der lige ringede,
skulle have fikset et problem i
et stort ERP-program, så han
kunne skrive ud her lige før fyraften. Men man ved aldrig,
hvad der sker andre steder i
8

programkomplekset, hvis man
retter noget ét sted, så jeg måtte sige pænt nej.”
”Jeg har jo for længe siden indset, at jeg ikke kan vide eller nå
alt. Jeg prøver selvfølgelig at
holde mig rimeligt opdateret,
men nogle opgaver må der
hjælp til. Så der er man nødt til
undervejs at opbygge et netværk af folk, som man kan dele
opgaver med - akkurat som
små håndværksmestre gør, når
der skal løftes noget stort.”
Vi taler lidt videre om hardware
og priser og Thomas fortæller,
at der ikke længere er nogen
fortjeneste på at sælge pc’er
og printere for en forretning
som hans: ”Det giver en masse
bøvl og ingen kroner.” Derfor
har Thomas heller ikke mange
privatkunder. Og dem, han har,
har tegnet en supportaftale.
”Jeg har prøvet at være rar og
hjælpe folk, men så hænger du
lige pludselig på den: - Jamen,
sidste du gang du hjalp mig
kostede det jo ikke noget!. Eller
endnu værre: - Du var inde og

hjælpe med min skærmopsætning for 14 dage siden og nu
kan jeg ikke printe. Underforstået: - Så det er din skyld og
det skal jeg da i hvert fald ikke
betale for!”
”Vi er jo nok der, at folk, der har
smidt et par tusser efter en pc i
Bilka, ingen forestilling har om,
at professionel IT-support koster penge.”
Så hvis nogle virksomheder har
brug for hjælp til deres IT, kameraovervågning, et regnskabsprogram, der er til at betale eller et velestimeret antivirusprogram og en backup, der
virker, så ring til Thomas - han
er oven i købet rar at tale med.
Inden jeg tager afsked, skal jeg
lige se HardSoft Supports firmabil, som Thomas har indrettet, så han kan have hunden
med på kundebesøg. Den elsker at være i sit køresikre bur
med åben dør og bagklap og
vandskålen lige ved siden af,
mens Thomas er inde at løse
opgaver.

PORTRÆTTER

Inge Eriksen
- en kendt person i Kværndrups frivilligkorps og bybillede
Af Dorthe Nielsen
Ups - Inge Fylder 70 år den 31. august, det skal da fejres i bladet 5772.Kværndrup - der var deadline i går, og Kronprinsen fylder 50 år - havde der været Revy i Kværndrup i aften ville dronningen helt bestemt komme - lidt kongelig har man vel lov til at være…
Inge er født og opvokset i Assens, hvor hun var den yngste
af en søskendeflok på 4. Efter
skolen kom hun i lære som ekspeditrice i en slagterforretning
i Assens, derefter blev hun ansat i en slagterforretning i
Odense. Så mødte hun Gert,
og 1967 slog de sig ned i
Kværndrup, hvor de stiftede
familie.
I de første år gik Inge hjemme
og passede hus, have, familie
og i en periode også andre
folks børn. I 1977 blev hun ansat på Chris Konserves i
Kværndrup, og det var ikke bare lige sådan! Der skulle nemlig
gode kvalifikationer til, da det
var Inges mand, Gert, der var
direktør.
I 1997 blev Inge ansat i Børnehuset ”Oasen,” og der kom hun
på sin rette hylde – hun elsker
børn og har så nemt ved at
rumme dem alle, og selv om
hun nu er gået på efterløn fylder børnene stadig meget i
hendes liv. Og nu er hun også
blevet ”Kortante,” hvilket består
i, at hjælpe Bo Horsevad med
børnekoret i kirken.
Når Inge færdes i byen, høres
der rundt omkring fra ”Hej Inge,” og så er der lige et barn,
der kommer og giver krammer.
Inge har altid været aktiv i byens foreningsliv, årstallet for
hvornår det hele begyndte kan
jeg ikke lige huske, men hun
har været med i bestyrelsen for
Kværndrup Skytte-, gymnastik-

og idrætsforening, hvor hun var
med til at afholde ”Sportsuge,”
en uge hvor der blev afholdt
forskellige sportsaktiviteter på
sportspladsen ved hallen. Fredag aften blev der holdt diskotek for de unge og spisning for
de voksne om lørdagen i et telt
opsat ved siden af hallen.
I samme regi har hun i mange
år været med til at arrangere
Sankt Hans Bål i Bakkelunden
og senere ved Spejderhytten.
Og sådan har hun været i gang
lige siden - er altid klar med en
hjælpende hånd.
Nu med Kværndrup Ugen, hvor
Inge er med i styregruppen, og
blandt mange andre opgaver er
hun tovholder på Revyen, hvor
hun også selv er aktør. For Inge, som selv har let til smil og
grin, er perioden op til Kværndrup Ugen er travl. Øveaftenerne er et pusterum og næsten
altid fyldt med sjov, grin og
pjat, hvilket er med til at lade
batterierne op.
Kværndrup Forsamlingshus nyder også godt af Inges engagement som medlem af bestyrelsen. Vi har igennem de seneste år haft flere forskellige arrangementer for voksne, men
indimellem lyder det fra Inge:
”Skal vi ikke lige – og det kunne jeg godt tænke mig …”. Det
handler bl.a. om at lave en juleforestilling med børn, og det
mundede ud i ”Juleamuletten” i
2012, hvor alle rollerne blev
spillet af 6. klasse fra Tre Ege
Skolen og 2. klasses piger

sang en masse gode sange.
Juleklip og julebag for børn,
som også blev en realitet i forbindelse med Julebazaren.
Indimellem alle de andre gøremål tager hun sig også lige tid
til at smutte forbi en ældre nabo
og sørge for hendes velbefindende, og så kan hun da også
lige nå at ordne haven og pudse vinduerne, nu mens hun alligevel er der.
Inge er selvfølgelig også - og
har i mange år været - hjælper
på Egeskov Marked – ”og selvfølgelig hjælper man til, det er
jo til gavn for hele byen” siger
hun
Samme dag som Inge fylder 70
år fejrer Inge og Gert guldbryllup.
Stort tillykke!
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Ny tandlæge hos tandlægerne i Kværndrup
Tekst og foto: Anders Thorup
Tandlæge Gabriela Ionescu har købt Jørgen Bergmanns klinikandel og ser frem til et
fremtidigt godt samarbejde med de andre tandlæger, Eva K. Jensen og Anastasia Kolcheva, klinikassistenterne og ikke mindst patienterne.
Klinikken på Svendborgvej 5 er
en travl klinik med tre tandlæger og fem klinikassistenter.
Eva K. Jensen har været medejer siden 1996 og Anastasia
Kolcheva siden 2013. Gabriela
Ionescu har 19 års erfaring
som tandlæge og heraf de 11
år fra arbejde i Danmark.
Gabriela er en meget erfaren
og dygtig tandlæge, så patienterne er i absolut trygge hænder.
Ud over ny tandlæge har klinikken gennemgået en renovering, idet alle behandlingsrum
har fået nyt udstyr. En ting er
der ikke ændret på nemlig: et
højt fagligt behandlingsniveau
med tandbehandling af højeste
kvalitet og naturligvis til den
rette pris.
På billedet har en mand sneget
sig ind blandt kvinderne. Klinikken har tilknyttet Arne Eckerdal
specialtandlæge i tand-, mundog kæbekirurgi, som ca. en
gang om måneden kommer og
udfører de mere krævende kirurgiske opgaver.

Det er Gabriela i den hvide t-shirt

Den flotte facade blev lavet som en del af byfornyelsen
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Klinikken oktober 2010. Foto: Google streetview
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Kværndrup Idrætsforenings vandrepokal gik til Karen Granhøj Hansen
af Dorthe Nielsen, formand for gymnastikudvalget
Pokalen bliver givet til en, som har gjort en stor indsats for foreningen og bliver kåret til Årets
Medlem.
Da vi først kom i tanke om, at
der var en vandrepokal, der
skulle uddeles, var vi ikke i tvivl
om, hvem der skulle have den.
Selv om der er mange skønne
og aktive unge mennesker i
foreningen – og jeg skriver UNGE, da vi var enige om, at pokalen skulle gå til en af vore
unge instruktører. Da pokalen
skal gives til en, som har gjort
en særlig indsats for foreningen, blev dit navn ved med at
springe os i øjnene.
Gymnastikopvisningen var overstået, så hvor og hvornår skulle
uddelingen så finde sted?
Markedsdagen i Kværndrup
Ugen blev valgt. Da Herdis og
Emilie havde lovet at komme
og hjælpe med Airtrack’en, var
lejligheden der. Emilie spurgte
Karen, om hun kunne hjælpe i
stedet for Herdis, som var blevet ”forhindret” og selvfølgelig,
det kunne Karen, og det er for
øvrigt en af de ting, der kendetegner Karen – det er en sjælden gang, hun siger nej til at
hjælpe, hvis hun ikke lige skal
på arbejde.
Karen er en god leder, der selv

Karen Granhøj Hansen, Mette Vergo, Dorthe Nielsen og Herdis Henriksen.

knokler og tager ansvaret på
sig, hun møder andre med smil
og glæde og er derfor vellidt af
børn såvel som voksne.
Karen Granhøj Hansen har
været med i Kværndrup Idrætsforening siden 2011, hvor hun
startede, som hjælpetræner på
Pige-/Drengetons holdet sammen med Herdis og Emilie.
I 2013 var hun hjælpetræner
på Krudtuglerne sammen med
Christina og Mette.
2014 tog hun lige en tur på efterskole.
2015 kom hun tilbage i folden
igen som Instruktør. Først på

Pigetons i et par år og sidste
sæson på Pige-/Drenge Mix
sammen med Simon og Matine.
Inden Karen blev træner i foreningen har Mette også haft
fornøjelsen af hende som gymnast på Krudtuglerne, og Mette
vil specielt gerne sige tak for de
gange, hun er sprunget til og
har taget holdet, når hun selv
var forhindret.
Tusind tak for din indsats og
hvem ved, - måske, ser vi dig
tilbage igen efter en årrække?
Du vil blive modtaget med åbne
arme!
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Portræt af ny annoncør, Frørup Andelskasse
- et moderne pengeinstitut på snart 100 år
Af Anders Thorup
Der er en tendens i samfundet til at der centraliseres. Små virksomheder lægges sammen med
eller opkøbes af større firmaer – og sådan er det i høj grad også inden for bankverdenen.

Direktør Jesper Hansen
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Der gik et chok gennem lokalsamfundet i Kværndrup, da
Andelskassen Fyn 25. september 2015 offentliggjorde at 9.
oktober 2015, var den sidste
dag med Andelskasse i Kværndrup.
Filialen ville blive lagt sammen
med Ringe afdelingen med
fremtidig forretning i Ringe.
Måske er dette baggrunden for
at Frørup Andelskasse de seneste år har fået mange kunder fra Kværndrup, og også nu
har fået lyst til at annoncere i
Bladet 5772.Kværndrup, hvilket vi er meget glade for.
”Vi er meget bevidste om at
være lokalt engagerede,” fortæller direktør Jesper Hansen.

”Derfor er det en glæde at kunne støtte et lokalt initiativ, som
jeres lokale blad i Kværndrup.
På samme måde som vi støtter
andre lokale foreninger indenfor kultur og idræt. Vi er også
vældig glade for at have fået
Kværndrup Hallen som ny kunde og ser frem til et godt samarbejde.”
Redaktionen besøger Frørup
Andelskasse lige før lukketid,
og straks føler man sig hjemme, ikke blot pga. Jespers
gæstfrihed og lyst til at fortælle,
men også fordi flere af de ansatte er kendte ansigter fra
Kværndrup og Trunderup. Man
føler straks en god stemning
blandt de ansatte, som har
travlt ved hver deres skrivebord og computer.
En enkelt kunde er til møde i et
tilstødende lokale, men som i
andre pengeinstitutter, er der
ikke mange kunder, der møder
op i banken, da vi jo klarer de
fleste bankforretninger hjemmefra.
Dertil tilføjer Jesper: ”Frørup
Andelskasse er som andre
pengeinstitutter naturligvis med
på den moderne teknologi,
hvilket jo betyder, at man ikke
behøver at bo tæt på sin bank.
Vores hjemmeside kan jeg anbefale, hvis man har spørgsmål - den er altid ajourført”
”Vi gør meget ud af at vurdere
vore kunders helhedssituation
og tilbyder en såkaldt produktpalette, hvilket betyder, at vi
kan tilbyde vores kunder at tage os af alle deres bankforretninger.
Udover almindelige konti og
lån, kan vi formidle kreditfore-
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ningslån og investeringer osv. –
dog formidler vi principielt ikke
valutalån.”
”Hvem er jeres kunder?”
”Vi har alle slags kunder, både
store og små. Vi gør meget ud
af at behandle folk ens, den lille
privatkunde er ligeså vigtig for
os, som den store virksomhed.
Fælles for alle er, at vi kun beregner gebyrer ved oprettelse
af lån/kredit, samt når vi pålægges et gebyr udefra – f.eks. på
Visa Dankort.
Vi har den politik, at vore kunder skal have en vis forbindelse
til det lokale område. Vores
område er naturligvis Østfyn og
Nyborgområdet, men vi har også mange kunder på Sydfyn og
i Svendborg, på Tåsinge og på
Langeland. Og de senere år
har vi også fået mange nye
kunder på Midtfyn - og fra
Kværndrup, naturligvis, som en
konsekvens af lukningen i
Kværndrup.
Vi har, både for at støtte lokale
initiativer, men også for at åbne
os mod Midtfyn, et lille kontor i
Gislev. Der er ikke fast bemanding og man kan ikke hæve
penge, men man kan aftale
møde med en af vores rådgivere, f.eks. Esben Andersen, som
bor i Gislev.”
Frørup Andelskasse står i 2019
foran 100-års jubilæum. Den
første Andelskasse i Danmark
blev stiftet i 1915, mens Andelskasserne i Kværndrup og
Ryslinge stiftedes i 1917.
”Frørup Andelskasse er en ældre stabil virksomhed med en
stabil medarbejderskare, en
velfungerende bestyrelse med
formand Karsten Larsen, Gudbjerg i spidsen og ikke mindst
en stabil kundekreds. Vi har
6.300 kunder og 17 ansatte.
Som de øvrige andelskasser,
og i øvrigt som mange andre
virksomheder, udsprang vi i sin
tid af andelsbevægelsen, som

jo er et dansk fænomen, og
trods de nye tendenser i samfundet, er vi stadig præget af
tanken om at stå sammen - det
tror jeg på kan mærkes i atmosfæren her i vores lille pengeinstitut.
Vi tror også på, at vore kunder
kan mærke den gode stemning, og de fleste er enige i tankegangen om at stå sammen,”
fortæller Jesper. ”Ikke bare vore kunder er stabile - det er vore ansatte i høj grad også,” fortsætter Jesper. ”Og det er vigtigt, at det er den samme person, som vore kunder møder,
når man skal snakke om noget
så personligt som økonomi –
lidt på samme måde, som når
vi foretrækker at komme til den
samme læge eller tandlæge.”
Kunder og ansatte får næste år
mulighed for at se meget mere
til hinanden.
Den 21. marts 2019 er nemlig

den officielle 100-års dag for
Frørup Andelskasse, og det
skal naturligvis fejres. Alle kunder inviteres til festlighederne,
som dels vil finde sted på Hotel
Nyborg Strand, dels på hjemmebanen her på boldbanerne i
Tårup.
”Hvordan ser I fremtiden for
Frørup Andelskasse?”
”Det er ikke et mål i sig selv at
vokse os større og større. Vores mål er først og fremmest at
holde Frørup Andelskasse kørende med sund vækst i form af
nye kunder fra området. Vi satser først og fremmest på glade
og tilfredse kunder, snarere end
mange kunder.”
Redaktionen på bladet 5772.
Kværndrup ønsker allerede nu
tillykke med jubilæet og siger
mange tak for besøget i de dejlige, store og lyse lokaler i Frørup Andelskasse.
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Dagplejen har rundet de 50 år.
Fra dagplejerne i Kværndrup
Her i Kværndrup fejrede vi jubilæumsdagen i skolens gymnastiksal, med sang, leg & lækker menu til børn & voksne.
med op i kirken, så de kan få
en fornemmelse af, hvad vi har
lavet.
Ellers byder sommervarmen på
leg i haven, med vand, sand og
en stille stund i skyggen med
en god bog.
Inden sommerferien nærmer
sig, slutter vi af med vores årlige Tour de Kværndrup, som
faktisk er gået hen og blevet en
fast tradition, i vores dagpleje
her i Kværndrup.
Slutteligt vil vi gerne minde jer
om, at vi altid gerne vil have
besøg i vores Legestue på Kirkevej 7, Kværndrup.
Vi havde en fantastisk formiddag sammen med kolleger &
børn fra Gislev og Ryslinge.
Kodeordene var nærvær, sang,
god stemning og masser af grin
og hygge.
Hen over foråret har vi sat fokus på matematik for de små.
Børnene har taget godt imod
den nye læring omkring tal, for-
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mer og mængder. Det er sjovt
at se hvordan børnene suger til
sig og tager imod ny læring.
De sidste måneder har vi haft
sang-undervisning i kirken. Vi
er sammen i mindre fællesskaber og har brugt kirken som
rum. Børnene har lært en del
nye sange på en anderledes
måde. Vi runder sangen i kirken af med, at invitere forældre

Går du/I hjemme på barsel,
eller vil I bare hilse på og se,
hvad vi her i dagplejen kan tilbyde, så er I meget velkomne
til at kigge ind forbi, da vi som
regel er i Legestuen hver fredag.
God sommer til jer alle.
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Kvinderne på Landsbykortet
af Dorthe Nielsen, formand for Kværndrup Forsamlingshus
95 friske kvinder mødte op i Kværndrup Forsamlingshus mandag den 28. maj til arrangementet ”
Kvinderne på landsbykortet.”

Aftenens tema var Sundhed,
både i form af kost og motion,
men også i form af socialt samvær og latter.
Der
var
flere
forskellige
”foredrag” omkring ovenstående, og vi fik alle nogle gode
tips, samt rørt lattermusklerne
sammen med Latterinstruktør
Lene Merete Lund.

dette, så vi håber, at rigtig
mange vil deltage, når det bliver ”alvor,” og samtidig skulle
vi alle rigtig gerne få nogle gode timer sammen, samtidig
med at vi bliver at rørt.
Forhåbentlig ender det også ud
i, at rigtig mange melder sig til
”Hjerterdame Touren” den 25.
august og ”Ladywalk” i maj
2019.

Alle de skønne kvinder, som
var mødt op i forsamlingshuset,
fik foruden mad og ”foredrag”
også modeopvisning fra Bellissima, hvor modellerne havde
fået deres hår sat så flot af Frisør R.
Efter modeopvisningen var der
mulighed for at handle hos Bellissima og få købt diverse
sportstøj hos SPORTEN.
Dejligt at så mange møder op
og støtter, når der bliver lavet
et arrangement i forsamlingshuset.
Tusind tak til Lise-Lotte Liengård og Lykke Birkeland for
foredrag, Sarah Rasmussen for
input vedr. HjerterdameTouren,
samt til de 4 smukke kvinder,
der gik på Catwalken.

Formålet med aftenen var at
skabe større fællesskabsfølelse blandt Kværndrups Kvinder,
baseret på motion og sundhed.
Vi skal have Kværndrups Kvinder ud på veje og stier og få sig
”bevæget” og meget gerne i
fællesskab, da det sociale
aspekt også betyder rigtig meget for vores velbefindende.
Der er derfor blevet oprettet en
Facebook gruppe ”Kvinderne
på landsbykortet,” hvor der vil
blive slået op, hvornår der arrangeres gåture – løbeture –
cykelture og anden form for
motion, som man kan melde
sig til - OG ALLE ER VELKOMNE TIL AT BYDE IND.
Der var stor opbakning omkring
15
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Endnu et billede fra ”Kvinderne på Landsbykortet i Kværndrup Forsamlingshus, sammen med et par af de flotte
frisurer fra Frisør R.
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Elevrådet på Trunderup Friskole
af Anette Madsen
Klasserepræsentanterne i elevrådet arbejder på at få ønsker og ideer fra eleverne realiseret.
I elevrådet på Trunderup Friskole sidder 8 engagerede elever fra 3. - 9. klasse, som på
demokratisk vis er blevet valgt
af deres klassekammerater.
Elevrådet holder møde en gang
om måneden.
Alle klasserepræsentanter i
elevrådet og elevrådskontaktlæreren har for nyligt deltaget i
et kursus afholdt af DSE
(danske skoleelevers sammenslutning). På kurset lærte elevrådet blandt andet om, hvordan
man laver en dagsorden, om at
samarbejde, om hvilke rettigheder et elevråd har og lidt om
økonomi.
Trunderup Friskoles elevråd
beskæftiger sig med opgaver,

der har betydning for alle elever på skolen.
Det vil sige, at klasserepræsentanterne i elevrådet arbejder på
at få ønsker og ideer fra eleverne realiseret.
Pt arbejder elevrådet med disse sager:

Renere elevtoiletter.

Trøjer til alle på skolen
med navn og skolens logo.

Nye net til fodboldmål.

Festaften på vores kommende lejrtur til Bornholm.
Men det, der optager os allermest lige nu, er det kommende
cykelsponsorløb, der hvert år
bliver afholdt her på Trunderup
Friskole og Børnehave i forbin-

delse med Grundlovsdag d.
5/6. Skolens bestyrelse har
nemlig besluttet, at alle de penge, der bliver cyklet ind af eleverne i år, går til elevrådet og
dets arbejde. - Og de har mange gode ideer til at gøre vores
skole endnu federe. Så derfor
har elevrådet lige nu fokus på
at få så mange elever som muligt til at skaffe sig gode sponsorkontrakter.
Det er fantastisk med en forældrebestyrelse, der viser tillid til,
at skolens elevråd formår at
forvalte så stort et ansvar, og
det er dejligt at se, at eleverne i
elevrådet tager dette ansvar
alvorligt.
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Ny sandkasse indviet på Trunderup Friskole
af Anette Madsen, PR-ansvarlig Trunderup Friskole og Børnehave
”Hendes majestæt” dronningen deltog i indvielsen
af bodyguards fra 2.-3. klasse
og modtog folkets hyldest,
hvorefter hun indviede sandkassen ved at klippe den dannebrogsfarvede snor over. Herefter blev sandkassen og det
nye legetøj straks taget i brug.

Børnene på Trunderup Friskole
fik torsdag d. 19. april 2018 en
ny sandkasse. Sandkassen er
tegnet og beregnet i matematiktimen af børnene i 2.-3. klasse. Vores pedel, Tom, har bygget den i solidt kvalitetstræ, der
kan holde til at være udendørs
uden giftig trykimprægnering.
Indvielsen af sandkassen foregik under stor festivitas. Først
kom krone-bilen (med ægte
papkrone på taget) diskret til
skolens bagside. ”Hendes Majestæt” steg ud, godt beskyttet
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Pølsemanden dukkede op og
med hjælp fra 7. klasses piger,
blev der serveret kølig saftevand og varme pølser med et
stort fad tag-selv-sennep og –
ketchup til alle børnene.

En uforglemmelig sommerdag!
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Renovering af Tre Ege Skolen afd. Kværndrup er afsluttet
af Morten Ejlsmark, Afdelingsleder Tre Ege Skolen afd. Kværndrup.
Alle er glade for resultatet af renoveringen, som understøtter PALS
ske profil PALS, som handler
om at skabe, styrke og støtte
en positiv, inkluderende og proaktiv læringskultur, hvor målet
er at styrke elevernes trivsel,
samt deres faglige og sociale
kompetencer.

Den renoverede aula

Vi har også fået vores aula renoveret. Nu er den blevet lysere, større og mere brugbar, end
den tidligere aula var. Vi har
desuden fået samlet hele vores
indskoling på én ny lang indskolingsgang, som over for
klasselokalerne har fået flotte
og farverige arbejdsbåse. Hele
indskolingen har ligeledes fået
ny garderobe og helt nye borde
og stole, som kan indstilles til
den enkelte elev, så eleverne
kan få den helt rigtige arbejdsstilling.
Vi har foruden ovenstående

også fået et nyt læringscenter,
som er placeret i det gamle
personalerum samt nye lærerarbejdspladser, som ligger placeret på førstesalen.
Alle lokaler og fællesområder
fremstår flotte og indbydende,
præcis som man kan forvente
af en nyrenoveret folkeskole.
Skolens personale og alle eleverne har taget alle de renoverede områder i brug, og alle er
utroligt glade for resultatet. Renoveringen og det medfølgende moderne udtryk understøtter
fint Tre Ege Skolens pædagogi-

Forårs SFO
Det er nu andet år, at vi har
Forårs SFO på skolen, hvor 24
glade kommende 0. klasses
elever lærer skolen og området
omkring skolen rigtig godt at
kende, inden deres rigtige første skoledag.
Forårs SFO’en er de kommende elevers introduktion til det
skoleliv, som de vil blive mødt
af efter sommerferien. Derfor er
Forårs SFO’ s fokus en blanding af tryghedsskabende aktiviteter som leg, krop og bevægelse samt relationsdannelse
på kryds og tværs af børnegruppen. Derudover er der også fokus på andre skoleforberedende aktiviteter, hvor der i år
er små sproggrupper, bageaktiviteter, en cykeltur til Egeskov
samt øvelser i Hop om bordsystemet. Alle aktiviteter der
medvirker til, at de kommende
elever kan få den mest optimale start på deres skoleforløb.
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Forårsfornemmelser i skolehaven på Tre Ege Skolen
af Vibeke Jensen,
På Tre Ege skolen er vi så heldige at være
beriget med en skolehave. 0., 1. og 2. klasse
har stor glæde af skolehaven.
Vi starter i det tidlige forår (marts), hvor vi
lægger frø i små potter, som spirer i vores
minidrivhuse. Det er første år, vi har minidrivhuse, men vi kan konstatere, at de er en
kæmpe succes.
Vi har blandt andet majs, kartofler, løg, radiser, gulerødder og salat. Eleverne har plantet og sået alle deres fine spirer i skolehaven. Jordbær, frugtbuske og krydderurter er
også i haven. I vores drivhuse er der nu
agurker og chili tilbage.
Nu bliver alt passet, vandet og renset for
ukrudt.
Efter sommerferien laver vi forskellige former
for mad af vores afgrøder i skolekøkkenet og
over bål.
Eleverne nyder at være med i projektet skolehaven fra jord til bord.
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”Fisk og ferie”
Af Vibeke Jensen
Alle sanser blev stimuleret - vi så, følte, lugtede og til sidst smagte på fisk

Fredag den 11. maj var vi i
Børnehuset Oasen så heldige

at få besøg af Jeppe og friskfanget fisk.
Dette var en stor oplevelse for
de 10 børn i alderen 1-9 år, der
var til ferieopsamling i børnehaven.
Vi fik stimuleret vores sanser,
idet vi så fiskene, lugtede til
dem og mærkede på dem, hvilket var grænseoverskridende
for nogle. Vi så bl.a. hvad fisken havde spist til ”morgenmad,” idet Jeppe viste os
fiskens mavesæk, som var
fyldt med små rejer.
Børnegruppen fik en ”jord til
bord”- oplevelse og så hvordan

fisken så ud, da den levede i
havet, hvordan den føltes og
lugtes, hvorefter den blev skåret i fileter og tilberedt på bål. Vi
spiste det alle med stor fornøjelse.
Det var en skøn og solrig formiddag med fællesskab, smil
og oplevelser. Alle børn var meget begejstrede for formiddagen, trods deres aldersforskel.

21

FORENINGER OG INSTITUTIONER

SFO Slottet
Af Vibeke Jensen

I SFO’en havde vi sammen
med vores juniorklub åbent hus
tirsdag den 8.maj i forbindelse
med Kværndrup Ugen. Det var
en dejlig varm dag med masser
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af solskin. Vi havde i dagens
anledning en stor spidermanhoppeborg og en bungee run,
som både store og små
prøvede igen og igen. Forældre

og bedsteforældre nød en kop
kaffe eller te, mens vores børn
og deres søskende hoppede.
En hyggelig dag, som vi glæder
os til at gentage til næste år.
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Foreningen ”Lokalbladet for Kværndrup sogn”
Af Stine Jørgensen, formand for 5772.Kværndrup
I 2010, blev der af en gruppe aktive borgere i Kværndrup stiftet en forening, der bl.a. ville lave et
lokalblad, for Kværndrup sogn.
Foreningens formål er at skabe
lokal kommunikation imellem
borgere, foreninger, institutioner
og erhvervsliv i Kværndrup
sogn. Dette skal medvirke til at
bibringe samhørighed og fællesskabs-følelse i lokalområdet.
Foreningens formål forsøges
opnået ved bl.a. udgivelse af
lokalbladet ”5772.Kværndrup.”
Foreningen ”Lokalbladet for
Kværndrup sogn” havde d. 22.
marts 2018 generalforsamling i
hallen. Her blev der valgt to nye
bestyrelsesmedlemmer. Kaare
Paludan samt Carsten Hansen.
Carsten Hansen er et kendt ansigt i hallen. Kaare Paludan er
aktiv i bladets layoutgruppe,
hvor han sidder og sætter
bladet op og lægger sidste
hånd på lokalbladet, inden det
sendes til trykker.
De to afgående bestyrelsesmedlemmer er Anders Thorup

og Lars Skov Sørensen, som
har været med i foreningens
bestyrelse og i lokalbladets
redaktion,
lige
siden
lokalbladets begyndelse i 2010.
Lars Skov Sørensen har alle
årene siddet som formand i
bestyrelsen, og Anders Thorup
har siddet som Redaktør for
selve lokalbladet. De ønsker
heldigvis stadig at være en del
af redaktionen, hvor Anders
Thorup fortsætter som redaktør. De bidrager begge med at
skrive forskellige artikler samt
portrætter og lægger mange
timer af deres fritid i dette. Det
er vi i foreningen meget taknemmelige for.
Vi vil derfor sige tusind tak for
alle de mange timer, I har lagt i
bestyrelsesarbejdet, samt de
timer I har lagt i redaktionen
indtil nu. Vi er glade for, at I vil
fortsætte jeres gode arbejde i
redaktionen.

Hvis du sidder derude og
kunne tænke dig at blive en del
af lokalbladet enten i form af
bestyrelsesarbejde eller i form
af at skrive artikler, portrætter
eller bare har lyst til at fortælle
en lille historie til lokalbladet, så
er du mere end velkommen.
Ideer til lokalbladets opbygning/
udseende er også velkomne.
Skriv endelig til os via e-mailen:
5772.kv@gmail.com.
Den nye konstitutiering af
bestyrelsen for foreningen ”Lokalbladet for Kværndrup sogn”
ser således ud:
Formand: Stine Jørgensen
Næstformand: Carsten Hansen
Kasserer: Tove Jørgensen
Sekretær: Kaare Paludan
Medlem: Mette Schiel
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Glimt fra Kværndrup Ugen
Skudt af Anne Sloth
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Tennissæsonen er godt i gang
Tekst og foto: Anders Thorup
Som det fremgår af billederne,
er tennissen atter i gang i
Kværndrup. Tennis er et spil,
som kan spilles af alle alders-

grupper, giver en god motion,
der styrker balance og motorik
– og ikke mindst konditionen.
Alle er altid velkomne til at prø-

De erfarne spillere er godt i gang, når sommersolen har lagt sig.

ve det gode spil på vore dejlige
baner. Efter træning/kamp mødes man typisk til ”3. sæt” på
terrassen ved klubhuset.

Den ”røde linje” fra tennisbanerne, fortsætter over
til den nye facade på skolen!
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Nye byporte
Af Frank Andersen, lokalrådsformand
Fra kommunal side er der et ønske om at udskifte vores gamle og efterhånden nedslidte byporte
med nogle nye og smarte af slagsen.
Det har tidligere været lagt ud til
borgerne og lokalrådene, men
der er ikke kommet rigtigt gang
i det på nuværende tidspunkt.
Så nu er der en ny runde, og en
chance til for at sætte vores
præg på, hvordan et logo til vores byporte kunne komme til at
se ud.
Så har du interesse i at være
med til at designe vores kommende byporte, så er det nu, du
skal melde dig som ad-hocmedlem.
Lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal komme
med et forslag til kommunen
omkring, hvordan vores byport
kunne komme til at se ud - Landet på Midtfyn er kommet med
et forslag, der er en grafisk skitse over de tre sogne, hvor hvert
sogn er fremhævet med en farve, således at man kan identificere det enkelte sogn, når man
passerer byporten.
Men er det det vi vil? Hvis ikke,

så meld dig til arbejdsgruppen.
Du melder dig hverken til mere
eller mindre.
Når vi er færdige, nedlægges
arbejdsgruppen igen.
Skriv til:
mail@kvaerndruplokalraad.dk,
hvis du er interesseret.

Affaldsindsamling i Kværndrup
Af Frank Andersen, Lokalrådsformand
Vanen tro blev der samlet affald ind i Kværndrup i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings store landsindsamling.
Uheldigvis faldt det sammen
med en anden stor indsamling,
og om det var derfor antallet af
fremmødte dette år var en del
mindre end tidligere år, ja det
kan jeg ikke spå om, men 23
personer mødte frem, og efter
det faste morgenbord med
rundstykker, kaffe/the og juice
gik alle ud i byen for at samle,
hvad der var ”glemt” på gader
og veje.
Der blev i år samlet 22 kilo af26

fald sammen, herunder 212
dåser (uden pant) og 12 dåser
med pant (panten er efterfølgende doneret til Red Barnet).
Lokalrådet vil gerne takke alle
de fremmødte, der brugte et
par timer på at gøre Kværndrup
forårsklar, så vi igen i år kan
byde gæster og tilflyttere velkommen til Kværndrup - En ren
by på Midtfyn.
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KIRKEHØJSKOLEN MIDT PÅ FYN, program 2018
af Sonja Jørgensen, medlem af arrangementsgruppen.
De første kvindelige præster
og en nuværende
Dobbeltforedrag ved teolog og
seminarielektor Marianne Rasmussen samt sognepræst Lene
Carina Andersen, Ringe

Ekskursion til Kværndrup kirke
Ved sognepræst Dorte Wittrup
Winther
Tirsdag den 9. oktober kl. 19
Kværndrup kirke

Skynd
dig
langsomt
(aftenens anden del)
Ved forfatter og kulturjournalist
Erik Lindsø
Tirsdag den 9. oktober kl. 19
Kværndrup kirke

De første kvindelige præster
i Danmark - og verden.
Ved seminarielektor Marianne
Rasmussen.
I 1948 blev de første kvindelige
præster ordineret i Odense
domkirke af biskop Ølgaard.
Han var den eneste biskop, der
ville gøre det. En stor del af de
danske præster truede med at
nedlægge deres embede.
Teolog og seminarielektor Marianne Rasmussen vil fortælle
os historien og trække tråde
frem til i dag.
Folkekirkens rummelighed
Ved sognepræst Lene Carina
Andersen, Ringe.

Aftenen i Kværndrup kirke indledes af sognepræst Dorte Wittrup Winther, der vil fortælle om
Kværndrup kirkes ekstraordinære størrelse sammen med
historier og anekdoter.
Dernæst vil Erik Lindsø holde
foredrag om den moderne tidsopfattelse – om god tid, dårlig
tid og samtid.
Kværndrup kirke er en ekstraordinær
stor
landsbykirke.
Størrelsen har den fået fordi
den i godt 400 år har hørt under Egeskov slot. Følgeskabet
med Egeskov og med sognets
beboere har skænket mange
historier til kirken, som sognepræst Dorte Winther, Kværndrup, vil udfolde på denne aften. Vi skal se på altersølv,
kalkmalerier, våbenskjolde og
høre om forandringerne i forbindelse med restaureringen af
kirken i 2010-11.

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets
mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der med
muntre historier og humorens
bid sætter tilværelsen under
lup. Han har været højskoleforstander på Rønshoved Højskole og programmedarbejder ved
Danmarks Radio.
”Det bedste værn mod stress er
at give tiden fylde,” siger Erik
Lindsø, der mener, at vores opfattelse af begrebet tid udtrykker vores livskvalitet.
”Det eneste man får ud af at
ligge i livets overhalingsbane
er, at man når hurtigere frem til
endemålet,” forklarer Erik Lindsø, der mener, at vi står på
tærsklen til en epoke, hvor vi
efterspørger god tid og stilhed –
og spildtid kan gå hen og blive
et plusord.

Folkekirkens rummelighed er
ofte til debat, hvor meget skal
vi forny os, og hvor meget lade
blive som det "altid" har været?
Lene Carina Andersen vil komme ind på kirkens mange ansigter, og hvilken rolle kirken
spiller i dag.
27

Fortsættes næste side

Tirsdag den 25. september kl. 19
Ryslinge valgmenigheds mødesal
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Alt er sagt med Fadervor
Ved historiker Bent Jensen
Tirsdag den 6. november kl. 19
Ryslinge valgmenigheds mødesal

Tro, sprog og ubærlighed:
Om troen i sproget og troen
på sproget
Ved Sune Vork Steffensen,
sprogforsker SDU
Tirsdag den 20. november kl. 19
Ryslinge valgmenigheds mødesal

Professor emeritus, dr. phil
Bent Jensen (f. 1938) er i den
danske offentlighed mest kendt
for sine bøger Gulag og glemsel (2002) og Ulve, får og vogtere (2014) om henholdsvis det
sovjetiske lejrsystem og Danmark i den kolde krig i efterkrigstiden.
Denne aften vil Bent Jensen
imidlertid med udgangspunkt i
sin egen opvækst i et indremissionsk hjem i Jylland tale om
kristendommens rolle i dagens
Danmark, ligesom vi skal høre
om kristendommens foranderlige stilling i Rusland/Sovjetunionen fra begyndelsen af det
20. årh. til i dag.
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Tro og sprog har alle dage været uadskillelige.
Fx skrev Paulus i den tidligste
kristendom til menigheden i
Rom, at ”troen kommer altså af
det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi

ord” (Rom 10,17). Troen er således overleveret til os gennem
talen og samtalen, og senere
gennem nedskrevne tekster. I
begge tilfælde er sproget på
færde. Men der er samtidig et
paradoks i forholdet mellem tro
og sprog: Vi ved godt, at vi ikke
ved, hvad tro er, men vi har en
stærk overbevisning om, at vi
ved, hvad sprog er!
Med udgangspunkt i nyere
sprogforskning reflekteres der
over, hvad vores forestillinger
om sprog betyder for vores forståelse af troens verden. Gennem en række nedslag i den
kristne
tradition,
moderne
sprogforskning og personlige
oplevelser væver Sune Vork
Steffensen en fortælling om det
at være menneske i en verden
af tro, sprog og ubærlighed.
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Kværndrups ændring fra landsby til stationsby i perioden 1860-1960
Af Edvin Larsen
Artiklen har jeg opdelt i tre dele. 1. del kommer her og handler - efter en indledning - om Kværndrups udvikling frem til 1880.
Det danske samfund gennemgik i 1800-tallet en enorm moderniserings- og forandringsproces, som blev en af grundstenene for det samfund, vi har
i dag. Landboreformerne i slutningen 1700-tallet var forløberen for denne proces og blev
gennemført i opgangstider. Begyndelsen af 1800-tallet var
præget af krig i Europa. En krig
Danmark ikke formåede at holde sig udenfor, og en krig som
også førte til økonomiske nedgangstider. Det hele endte med
statsbankerot i 1813 og tabet af
Norge ved Kieler-freden i 1814.
Midt i denne depression fik landet i 1814 en ny skolelov for
almueskolevæsenet for landområderne og købstæderne.
Det var ved denne lejlighed, at
kongen, Frederik d. 6., udtalte:
”Fordi vi er fattige, behøver vi
ikke også at være dumme.”
Samtidig med dette var nedbrydningen af det gamle landsbyfællesskab, som jeg har beskrevet i nr. 38 og 39 af Lokalbladet 5772.Kværndrup, og en
langsom afvikling af fæstevæsenet begyndt. Som en konsekvens af opløsningen af landsbyernes dyrkningsfællesskab
og udskiftningen opstod enkeltgårde og huse. Hver enkelt
gård fik samlet sine jorder - dog
ofte på den dårlige jord, idet

selveje var længe om at slå
igennem især omkring Kværndrup. Udviklingen i kulturlandskabet var således afhængig af
fæstevæsenets afvikling, som
foregik meget forskellig fra
landsdel til landsdel. I Kværndrup sogn var afviklingen først
fuldstændig gennemført ved
lensafløsningen i 1919 som et
af de sidste steder i landet.
Perioden 1840 og frem til midten af 1890’erne betegnes som
perioden for den første industrialiseringsbølge i Danmark og
blev starten på det moderne
industrisamfund, hvilket betød
store forandringer i samfundet.
Landbruget oplevede et økonomisk opsving, som nødvendiggjorde en modernisering og
omlægning fra vegetabilsk til
animalsk produktion.
Senere fulgte endnu to industrialiseringsbølger. Den anden
gik frem til slutningen af 1950’erne. Herefter kom den tredje
industrialiseringsbølge,
hvor
landdistrikterne fik deres industrielle gennembrud.
I 1801 var befolkningstallet i
Danmark ca. 1 million, hvoraf
knap 11 % var bosat i København, medens 20 % boede i
købstæderne. Resten – ca. 69
% - levede i landdistrikternes

landsbyer. Danmark havde som
det land i Europa den kraftigste
tilvækst på ca. 1 % p.a. med
stabil balance mellem land og
by helt frem til 1860. Først herefter begyndte en ændring i
væksten til fordel for byerne og
en stagnation i landdistrikterne
at vise sig.
I løbet af 1800-tallet blev infrastrukturen forbedret. I forbindelse med vejforordningen af 1793
blev landets vejvæsen lagt i
faste rammer, indeholdende tre
vejtyper: hovedlandeveje, landeveje og biveje. Efter 1850
skete der også en kraftig udbygning af infrastrukturen. I
1847 åbnede den første jernbanestrækning, og i de næste 70
år blev der overalt i Danmark
lagt jernbaneskinner. Indtil da
havde kystvejen og hovedlandevejsnettet været de forbindelseslinjer, som transporten, hvad
enten det drejede sig om varer
eller personer, foregik af. I perioden frem til 1875 blev hovedjernbanenettet etableret, men
allerede i 1930’erne begyndte
man at nedlægge de første
jernbanestrækninger i takt med
bilismens fremmarch.
I 1876 blev jernbanestrækningen Odense – Svendborg en
realitet. En ny bytype opstod i
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Kværndrup Skole(1802-1917), Svendborgvej 51, 1953, LA

perioden 1850 og frem til 1940
– i samme periode, som jernbanen var på fremmarch. Denne
bytype fik lidt misvisende betegnelsen stationsby, som også
dækkede over de nye bebyggelser. Disse opstod som lokale
centre for handel og håndværk
fx i forbindelse med vejknudepunkter uden station. Disse lokale centre blev en mulighed
pga. næringsfrihedsloven af
1857, som dog først fik virkning
fra 1862. Loven gav ret til at
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drive håndværk og handel
uden for købstæderne. Dog
blev der indført en læbælteordning, som først blev ophævet i
1920. Denne ordning stillede
krav om en afstand på 7,5 km
for håndværk og 11 km for
handel fra købstædernes torv.
”Stationsbyen” eller den rurale
by, som geografen Viggo Hansen døbte dem, blev en fællesbetegnelse for de nye byer,
som opstod i denne periode.

”En stationsby/rural by defineres som en bebyggelseskoncentration, der i perioden ca.
1860-1960 opstod og udviklede
sig i landdistrikterne – typisk
ved en hovedfærdselsåre –
hvor handel, transport, industri
og institutioner alene eller tilsammen gav byen et særpræg,
som adskilte den fra de omgivende landdistrikter, medens
langt hovedparten af befolkningen var beskæftiget ved andet
end primære erhverv.”
Kværndrup hører til blandt disse byer. Byen var i 1840 en af
Danmarks største landsbyer
med 258 indbyggere og har fra
fordums tid haft en central placering omkring vejkrydset mellem hovedlandevejene Odense
– Svendborg og Nyborg – Bøjden, hvor hovedlandevejen
mellem Nyborg – Bøjden nærmest kunne - uden at være det
klassificeres
som
en
”kongevej” helt frem til 1864.
Kongen benyttede denne ho-
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vedlandevej, når han skulle på
besøg i hertugdømmerne. I
1876 fik byen også station i forbindelse med anlæggelse af
Den Sydfynske Jernbane.
Kværndrup eksisterede som
selvstændig
sognekommune
fra 1842 til 1970. Selve sognet
har siden 1688 bestået af en
række ejerlav: Egeskov Hovedgård, Egeskov by, Gultved,
Trunderup og Kværndrup. Artiklen her sætter fokus på ejerlavet Kværndrup. I artiklen vil
jeg give et svar på, hvornår den
bymæssige udvikling, som ændrede Kværndrup fra landsby til
stationsby, fandt sted.
Kværndrup før 1860
Kværndrups navn findes i skriftlige kilder så tidligt som 1348
under formen Quernthorp. Kirken er fra omkring 1100, og
man må formode, at der på dette tidspunkt kan have været en
eller anden form for bebyggelse
ved Hågerup Å, som løber tæt
forbi kirken. Men kilder, der beskriver dette, findes ikke. I 1688
var der 23 gårde og fem huse
med et dyrket areal på 613,1
tdr. land (92,17 tdr. htk.). Hertil

Falle Mølle, SJ Luftfoto, 1939

Kværndrup Kro, SJ Luftfoto, 1939

kom otte huse uden jord. Siden midten af 1700-tallet var
samtlige gårde i Kværndrup og
næsten alle byens huse i fæste
under Egeskov. I Kværndrup
fandt udskiftningen sted i 1801,
hvor syv gårde og næsten alle
husmandsstederne blev flyttet
ud af byen til områderne syd
og øst for denne. De tilbageværende gårde inkl. kro og
præstegård blev liggende i byen. I 1840 var præstegården
den eneste selvejergård i byen.
Byens øvrige gårde overgik
først til selveje i perioden 18751910.

med adresse såvel på Bøjdenvej 1 (nuv. Bøjdenvejen 1) som
på Odensevej 2 (kro og rejsestald). I rejsestalden blev der
udført service over for de rejsendes heste og vogne – altså
den tids servicestation. Af offentlige institutioner var der kirke og skole (Svendborgvej 51).
Endvidere fandtes en købmandsgård (Svendborgvej 18)
inkl. bolig. Af fremstillingsvirksomheder optrådte kun Falle
Mølle under Fallegård. Den
industrielle udvikling havde på
dette tidspunkt ikke sat sine

Bebyggelsen i Kværndrup by
i 1860
Befolkningstallet for Kværndrup
by/sogn var i 1860: 222/1044,
og bebyggelsen bestod af 29
enheder. Heraf udgjorde huse,
gårde og aftægtsboliger i alt 23
enheder. Det meste af bebyggelsen var samlet på den del af
Svendborgvej, der ligger i nærheden af kirken. Kværndrup
var på dette tidspunkt en typisk
landsby.
Kroen, som oprindelig lå mellem Hågerup Å og der, hvor
forsamlingshuset nu ligger,
blev i 1834 flyttet fra den gamle
bydel ved Hågerup Å op i krydset, hvor de to hovedlandeveje
krydser hinanden. Kroen blev
placeret på én matrikel, men
31
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Købmandsgården, Svendborgvej 18, SJ Luftfoto, 1939

spor i Kværndrup og en erhvervsudvikling fandtes praktisk
taget ikke.
Perioden 1861-1880
Befolkningstallet for Kværndrup
by/sogn var i 1880: 373/1375.
Bebyggelsen i Kværndrup by
bestod af 45 enheder. Den største vækst i bebyggelsen i perioden 1861 og frem til 1880 skete
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Pakhuset, Svendborgvej 19, SJ Luftfoto, 1959

inden for kategorien: hus. Der
blev i denne periode bygget
otte huse, hvoraf de syv alene
blev bygget i 1870’erne og heraf de fem efter, at jernbanen
Odense-Svendborg var blevet
anlagt i 1876. Væksten inden
for kategorien: hus (72,7 %)
var det eneste område, hvor

der kan tales om decideret
vækst, hvorimod der praktisk
talt ingen ændring var på antallet af gårde. Forklaringen på det
sidste kan være, at bønderne i
Kværndrup fortsat var fæstebønder.
På Bøjdenvejen, som hidtil kun

TEMA OG LOKALHISTORIE

havde haft kroen, hvor postekspedition og telegrafstation
holdt til, opførtes nu huse og én
kombineret erhverv/bolig-ejendom. Bøjdenvejen fik som funktion at binde stationsområdet
og landsbyen sammen. Jernbanen satte sit første præg på
byen, idet købmandsgården på
Svendborgvej lod opføre et
pakhus (Svendborgvej 19),
men jernbanen var samtidig
også årsag til, at kroen mistede
sin postekspedition og telegrafstation fra 1852, som blev flyttet til stationen, hvor byens første telefoncentral også blev
etableret. Stationen blev byens
kommunikationscenter.
Lige efter 1875 blev landbruget
tvunget ind i en omlægningsproces på grund af overproduktion og dermed faldende kornpriser på verdensmarkedet.
Man gik fra vegetabilsk til animalsk produktion. Selv om omlægningen ikke skete fra den
ene dag til den anden, betød
produktionsomlægningen, at i
de områder, hvor der var landbrug, opstod et behov for en
dyrlæge. Kværndrup fik sin første dyrlæge (P. Jensen) i 1876.
Dyrlægen bosatte sig i ejendommen Odensevej 28, som
dengang lå uden for byen og
var en mindre landejendom.
Det var ikke de elleve gårde og
to husmænd, som kunne give
fast arbejde til en dyrlæge. Det
var derimod Kværndrups store
opland, som var præget af
landbrug, hvilket kunne tiltrække dette liberale erhverv. I
ovennævnte periode var der
ingen etablerede bebyggelser,
som skiftede kategori. Bebyggelsen var koncentreret omkring Svendborgvej med enkelte bebyggelser på Bøjdenvejen.

Dyrlægeboligen, Odensevej 28, SJ Luftfoto, 1939
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OPSLAGSTAVLEN

OPSLAGSTAVLEN
Private små annoncer :

Gives væk—køb / salg / bytte.
Arbejde tilbydes ( barnepiger )

RØD OG GRATIS

gratis

SÆLGES / KØBES

Indsend små annoncer
næste deadline til
plata@plata1226.dk

Her er plads til
din GRATIS annonce

inden

Hjertestarteren ved det gamle lægehus på
Nyborgvej er pillet ned og flyttet til Sundhedshuset på Svendborgvej. Her står den inde, da der er
udendørs hjertestarter ved Tandlægerne.

Autostole sælges
2 stk. CYBEX Solution x-fix autostole med
isofix, 15-36 kg.
Pæne som nye (bedsteforældrestole).
Ikke rygerbil. Har ikke været i biluheld .
Pr. Stk. 300,00 kr.
Henvendelse til Bent på 40 12 22 01
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Det betyder, at vi har en udendørs kasse til en
hjertestarter i overskud.
Den kan afhentes, hvis nogen i byen har en hjertestarter, de gerne vil have udenfor.
Den er gratis, da Bierparty har betalt for den.

AKTIVITETSKALENDEREN

AKTIVITETERNE HOLDER SOMMERFERIE—GOD SOMMER TIL ALLE

Lidt billeder fra Heartlandfestival 2018
Skudt af Anne Sloth og Kaare Paludan
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